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Agrocura A/S er et datterselskab til LandboSyd, og 
direktøren for Agrocura A/S refererer til bestyrelses- 
formanden, som også er adm. direktør i LandboSyd.

Du har en baggrund fra den finansielle sektor og eller 
fra foderstofbranchen eller tilsvarende, hvor du bl.a. 
har en solid erfaring med rådgivning af kunder. Du har 
en kommerciel tilgang til opgaverne og kan se vær-
dien af det tværfaglige samarbejde på tværs af vores 
samlede organisation. Du drives af at skabe resultater 
og udvikle en i forvejen stærk og velfungerende for-
retning, og du er god til at opbygge tætte relationer til 
kunder og samarbejdspartnere.

Du brænder for ledelse og har en stærk ledelseserfa-
ring. Du er en synlig og motiverende leder, som har 
fokus på udvikling og anerkendelse af fagligt stærke 
profiler. Du har en stærk og udadvendt profil der er 
kunde- og resultatorienteret, men du sikrer samtidig en 
positiv og energisk dagligdag med plads til humor og 
smil. Du er god til at sætte mål og følge op på disse, og 
du arbejder målrettet, struktureret og kvalitetsbevidst i 
forhold til både kunder og medarbejdere.

Der er tale om stilling, hvor forventningen er at cirka 
halvdelen af tiden bruges på direktør- og lederrollen 
og den øvrige del på faglige kundeopgaver i selskabet.

Som direktør for Agrocura A/S vil dine primæ-
re opgaver være:

• Daglig ledelse af medarbejdere i Agrocura A/S – 
herunder sikre udvikling, uddannelse og træning 
samt motivation og høj trivsel.

• Udarbejdelse af og opfølgning på strategi for 
Agrocura A/S

• Markedsføring og branding af Agrocura A/S
• Årlig budgetudarbejdelse samt løbende opfølgning 

herpå, herunder omkostningsstyring.
• Afholde kvartalsvise bestyrelsesmøder og sikre lø-

bende afrapportering til bestyrelsesformanden.

Øvrige opgaver kan afhængig af den rette 
kandidat være:

• Rådgivning af kunder indenfor finansiering, formue 
og råvarer.

• Servicering og pleje af eksisterende kunder.
• Proaktiv rådgivning målrettet nye kunder.
• Udarbejdelse af individuelle kundestrategier om-

kring, finansiering, formue og råvarer.
• Deltage i opbygning af rådgivningskoncepter om-

kring finans- og formuerådgivning.
• Deltagelse i møder og større arrangementer med 

kunder.

Som direktør og rådgiver i Agrocura A/S vil du få en 
meget selvstændig rolle med stor indflydelse og frihed 
til at planlægge dine opgaver. Du vil få ansvaret for at 
udvikle en organisation med yderst kompetente og en-
gagerede medarbejdere og hvor der er god mulighed 
for personlig udfordring og udvikling. Du får en hverdag 
i et kompetent og stærkt fagligt miljø med god kollegial 
sparring, og i en ambitiøs og uformel organisation med 
en stærk holdånd.

Vi håber, du er klar til at blive en del af holdet, og vi 
glæder os til at modtage din ansøgning.

Stærk ledelse & rådgivning

Agrocura A/S er i udvikling og derfor søges en ny direktør til at varetage den  
daglige ledelse og udvikling af selskabet.

Har du spørgsmål til stillingen kan 
Anders Andersen, adm. direktør, LandboSyd

kontaktes på tlf.: 2328 2471
Læs mere og søg stillingen på www.agrocura.dk 

https://www.agrocura.dk/om-agrocura/job

